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የሰ/መ/ቁ 111311 

                                                       መጋቢት 23 ቀን 2008 ዒ.ም  

                      ዲኞች፡- አሌማው ወላ 

                             ዒሉ መሏመዴ 

                             ተኽሉት ይመሰሌ 

                             እንዲሻው አዲነ 

                             ቀነዒ ቂጣታ 

አመሌካች፡- በን/ስ/ሊፌቶ ክ/ከተማ ወረዲ 03 የግንባታ ፇቃዴ ቁጥጥር ጽ/ቤት  - አሌቀረበም 

ተጠሪ፡- አቶ ሲሳይ ተስፊዬ  -አሌቀረበም 

መዝገቡ የተቀጠረው መርምሮ ፌርዴ ሇመስጠት ነው፡፡ በመሆኑም ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ 

ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ይህ የሰበር አቤቱታ ሉቀርብ የቻሇው የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ 

ቤት በመ/ቁ 65367 በቀን 7/11/06 ዒ.ም የሰጠው ውሳኔ ሊይ ያቀረቡትን ይግባኝ የአዱስ አበባ 

ከተማ አስተዲዯር ይግባኝ ሠሚ ፌ/ቤት በመ/ቁ 22512 በቀን 7/02/07 እንዱሁም የአዱስ አበባ 

ከተማ አስተዲዯር ይግባኝ ሠሚ ሰበር ችልት በመ/ቁ 22762 በቀን 02/06/07 ዒ.ም 

በማጽናታቸው መሠረታዊ ስህተት የተፇፀመበት በመሆኑ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ 

በማሇታቸው ነው፡፡  

የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ጉዲዩን አይቶ ውሳኔ የሠጠው የአሁን 

ተጠሪ በን/ስ/ሊ/ክ/ከተማ ወረዲ 3 ክሌሌ ውስጥ ከሚገኘው የቤት ቁጥር 1/17 የሆነ ቤታቸው ጋር 

በተያያዘ ከጏረቤት ጋር የወሰን ምሌክት ይሆን ዘንዴ አጥር ያጠሩበት ይዞታ መኖሩን በይዞታው 

ሊይ ሇ10 ዒመት ግብር የገበሩበት መሆኑን፣ አጥሩ በሉዝ ወዯ ህጋዊ ይዞታቸው እንዱጠቃሇሌ 

አመሌካችን ጠይቀው ተከሳሽም  ካርታ እንዱዘጋጅ በ7/10/2001 ዒ.ም የተጻፇ  ዯብዲቤ ሇክ/ከተማ 

ፅፍ የነበረ ቢሆንም በ2004 ዒ.ም ካወጣው የሉዝ አዋጅ ሥርዒት ጋር በተገናኘ ጥያቄው 

መቆሙን፣ ይህ በእንዱሀ እንዲሇ የአሁን አመሌካች በ20/02/2006 በተፃፇ ዯብዲቤ አጥሩ በ3 ቀን 
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እንዱፇርስ ማስጠንቀቂያ በመስጠት ሁከት የፇጠረብኝ በመሆኑ ሁከት እንዱነሳ ይወሰንሌኝ 

በማሇት በ20/03/2006 ዒ.ም ያቀረቡትን ክስ መነሻ በማዴረግ ነው፡፡ 

የአሁን አመሌካች በሰጠው መሌስ ክርክር ያስነሳው አጥር ተጠሪ አስፊፌተው የያዙት ትርፌ ቦታ 

ሊይ የሚገኝ መሆኑን፣ አጥሩን ሇመስራት የግንባታ ፇቃዴ አሇማውጣታቸውን ማስጠንቀቂያው 

የተጣሇብኝን ኃሊፉነት የምወጣበት እንጂ ሁከት አሇመሆኑን በመገሇጽ ተከራክሯሌ፡፡ 

ፌ/ቤቱም ግራ ቀኙን አከራክሮ ማስረጃዎችን ከመረመረ በኋሊ ከክ/ከተማው የመጡት ምሊሾች 

የአሁን ተጠሪ ያጠሩት ቦታ መንገዴ መሆኑንና መንገዴ ሆኖ አጏራባቾች ሲገሇገለበት ቆይተው 

በመሀሌ የተጠሪ መሆኑን የሚያስረደ አይዯለም፡፡ መንገዴ በከሳሽ ይዞታ ውስጥ የሚገኝ ቢሆንም 

የአሁን አመሌካች በላሊ አካሄዴ መጠየቅ ከሚችሌ በቀር በማስጠንቀቂያ መጠየቅ አይችሌም፡፡ 

የከተማ ሌማት ጥናቱ /LDP/ ወዯ ተግባር ያሌተሸጋገረ በመሆኑ እሱን መሠረት በማዴረግ 

ሇባሇይዞታው ሳይነግሩ ይዞታው እንዱፇርስ ማስጠንቀቂያ ሰጥቷሌ፡፡ ይህም ሁከት በመሆኑ 

ይወገዴ በማሇት ውሳኔ ሠጥቷሌ፡፡ ይህንኑ ውሳኔ የከተማዋ አስተዯዯር ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት 

በመዯበኛ ይግባኝ እና በሰበር ችልት ተመሌክቶ አፅንቶታሌ፡፡ 

ይህ የሰበር አቤቱታም የቀረበው በዚህ ውሳኔ ሊይ ቅር በመሰኘት ሲሆን የአቤቱታው ይዘትም 

ሲጠቃሇሌ የስር ፌ/ቤት መመስረት የነበረበትን ጭብጥ ሳይመሰርት፣ የአሁን ተጠሪ በግሌፅ 

አከራካሪው ይዞታ ወዯ ይዞታቸው እንዱጠቃሇሌሊቸው የጠየቁ መሆኑን በማሇፊ ከከተማው 

የአስተዲዯር አካሊት የመጣውን ምሊሽ ያሇአግባብ በመረዲት፣ በአሁን አመሌካች የቀረቡትን 

ምስክሮች ሳይሰማ በዝምታ በማሇፊ፣ በስራ ሊይ የዋሇውን የኤሌዱ.ፒ ጥናት ስራ ሊይ ያሌዋሇ 

ነው በማሇት የመንግስት መሬት አያያዝ አዋጅና መመሪያዎችን ሳይመረምር ወዯ ጏን በመተው 

የአሁን አመሌካች ህጏችን ሇማስከበር የሠጠውን ግዳታ የሁከት ተግባር ነው በማሇት የሠጠው 

ውሳኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት በመሆኑ እንዱታረም የጠየቁ መሆኑን ያሳያሌ፡፡ 

ተጠሪም የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ዯርሷቸው በሰጡት መሌስ ክርክር ባስነሳው ይዞታ  መሬት 

ይዞታን አስመሌክቶ በወጡ ህጏች መብት ያገኙ መሆናቸውን የስር ፌ/ቤት ከከተማው አስተዲዯር 

አካሊት የመጡትን ምሊሾች በትክክሌ ተረዴቶ የተገበረ መሆኑንና የኤሌ.ዱ ፒ ጥናት ከ20 ዒመት 

በፉት ሇተገነባ አጥር ተመሌሶ ተግባራዊ መሆን የላሇበት መሆኑን በመግሇፅ የሥር ፌ/ቤት 

ውሳኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሌተፇፀመበት በመሆኑ ፀንቶ አመሌካች የተጠሪን ወጪና 

ኪሳራ እንዱሸፌን ይታዘዝሌን በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካቹም የመሌስ መሌስ አቅርቦ 

ክርክሩን አጠናክሯሌ፡፡ 
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የጉዲዩ አመጣጥ አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን ክርክር 

ሇሰበር አቤቱታ መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ 

መርምሯሌ፡፡ እንዯመረመረውም በዚህ ችልት ዕሌባት ማግኘት ያሇበት የአሁን አመሌካች ዴርጊት 

የሁከት ተግባር ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇው ነው፡፡ 

በመሰረቱ አንዴ ሁከት ተፇጥሮብኛሌ ይወገዴሌኝ የሚሌ ተከራካሪ ወገን ሁከት ተፇጠረበት 

በተባሇው ንብረት ሊይ የተሻሇ መብት ያሇው መሆኑን የመሇየት ግዳታ ያሇበት መሆኑን ከፌ/ህ/ቁ 

1149 ዴንጋጌ መረዲት እንችሊሇን፡፡ 

በዚህ በያዝነው ጉዲይ ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ተጠሪ አከራካሪ የሆነው አጥር 

የሚገኝበት ቦታ በሉዝ ሥሪት መሠረትም ወዯ ይዞታቸው እንዱገባሊቸው የጠየቁ መሆኑን፣ 

ቦታውን አጥር በማጠር የያዙት በራሳቸው የወሰን ምሌክት ይሆነኛሌ በማሇት እንዯሆነ ነው፡፡ 

በመሠረቱ ማንኛውም ሰው አግባብ ካሇው አካሌ ፇቃዴ ሳያገኝ በህጋዊነት ከያዘው ይዞታ ጏን 

ያሇን የከተማ ቦታ አስፊፌቶ መከሇሌና መጠቀምም ሆነ በሉዝ አዋጁ ከተዯነገገው ሥርዒት ውጭ 

የከተማ ቦታ መያዝ እንዯማይችሌ የሉዝ አዋጅ ቁጥር 721/2004 አንቀጽ 5/2/ እና /4/ 

ተቀምጧሌ፡፡ 

የአሁን ተጠሪ አከራካሪ የሆነውን ቦታ በሉዝ ወዯ ይዞታቸው ሇመቀሊቀሌ አቅርበውት የነበረው 

ጥያቄም ተቀባይነት አግኝቶ ያሌተፇፀመ መሆኑን ገሌፀው ቦታውን የያዝኩት ከሉዝ አዋጁ 

መውጣት በፉት ሲሆን ነባር ይዞታን ወዯ ሉዝ ስሪት በመቀየር ከቀዴሞ ይዞታቸው ጋር 

እንዱካተትሊቸው እየጠየቁ በሂዯት ሊይ ያሇ ሁኔታ መኖሩን፣ የክርክሩ ሂዯት ያሳያሌ፡፡ 

የሚመሇከታቸው የከተማዋ አስተዲዯር አካሊትም የሰጡት መሌስ እንዯሚያስረዲው በተጠሪ ካርታ 

ሊይ በተጠናው የኤሌ.ዱ.ፒ ጥናት መሠረት በቦታው ሊይ መንገዴ ያሇ መሆኑን ይገሌጻሌ፡፡ 

የከተማ ቦታ አሰጣጥ ስርዒት ዯግሞ የህዝቡንና የከተሞችን ጥቅም በቀዲሚነት በማስከበር የከተማ 

ሌማትን በማፊጠንና ፌትሃዊ በሆነ መንገዴ የዜጏችን ተጠቃሚነት በማረጋገጥ የሀገሪቱን ሌማት 

ቀጣይነት የሚያረጋጋጥ መሆን እንዲሇበት የሉዝ አዋጁ አንቀጽ 4/4/ ይዯነግጋሌ፡፡ በመሆኑም 

ተጠሪ በቦታው ሊይ የሉዝ ጥያቄ አቅርቤ በመጠየቅ ሊይ እገኛሇሁ ቢለ እንኳን ቦታው የከተማዋ 

ሌማት እንቅስቃሴ አካሌ የሆነው መንገዴ የሚሠራበት መሆኑን መሠረት በማዴረግ አመሌካች 

ሇተጠሪ  አጥሩን እንዱያፇርሱ የሰጠው ትዕዛዝ በህግ የተጣሇበትን ኃሊፉነት ሇመወጣት የወሰዯው 

እርምጃ ሆኖ እያሇ በስር ፌ/ቤቶች ተጠሪ አጥሩን እንዱያነሱ የፃፇው ዯብዲቤ የአመሌካችን 

ዴርጊት የሁከት ተግባር ነው ያሇው ያሇአግባብ ስሇሆነ ውሳኔውን መሠረታዊ የህግ ስህተት 

የተፇፀመበት ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህ መሠረት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 
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ው ሳ ኔ 

1. በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ 05367 በቀን 

7/11/06 ዒ.ም ተሰጥቶ በከተማዋ አስተዲዯር ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት በመ/ቁ 22512 በቀን 

7/02/07 ዒ.ም እና በከተማዋ አስተዲዯር ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁ 22762 በቀን 

02/06/07 ዒ.ም ያፀናው ውሳኔ በፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. ተጠሪ ከህጋዊ ይዞታ ውጭ ያሇፇቃዴ ያጠረውን አጥር እንዱያነሳ አመሌካች የፃፇው 

ዯብዲቤ የሁከት ተግባር አይዯሇም፡፡ 

3. ግራ ቀኙ በዚህ ፌ/ቤት ያወጡትን ወጪና ኪሳራ ይቻቻለ፡፡ 

       መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

 

መ/ይ  
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